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 Innledning 

I forbindelse med utbygging av et nytt hyttefelt ved Feplassen i Etnedal kommune, har 
Stig Solbrekken engasjert NGI til å utføre en flomfarevurdering av Fjellbekken som 
renner gjennom planområdet. Det er på eiendommen planlagt 33 hyttetomter. Fritids-
boliger faller inn under sikkerhetsklasse F2, og skal ifølge TEK17 være sikkert i forhold 
til en 200-årsflom. 
 

 
Figur 1 Oversiktskart som viser det aktuelle utbyggingsområdet. Oransje områder viser 
hyttetomter, grønne områder skal ikke utbygges, og grå felter indikerer veg. 

 
 
 Vurdering av flomfare 

 Flomberegning 
Fjellbekken er en del av Åfeta-vassdraget i Etnedal. Nedbørfeltet er 0,67 km2 stort og 
består av 72,8 % snaufjell, 19,2 % skog og 5,8% myr. Bekken er forholdsvis bratt med 
en gjennomsnittlig helning på 65,8 m/km. Nedbørfeltet ligger høyt (1010 – 1205 moh) 
og normalavrenningen er på 20 l/s*km2. 
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Flomberegningene i dette notatet er utført ved hjelp av den oppdaterte nettjenesten til 
NVE, NEVINA. Denne tjenesten bruker formelverket for flomberegning i små nedbør-
felt (Stenius og Glad 2015). Beregnede flomverdier fremkommer av tabell 1. 
 
Tabell 1 Beregnede flomverdier ved hjelp av nettjenesten NEVINA (nevina.nve.no). 

Gjentaksintervall Qm Q200 Q200, klima Q1000 
Vannføring m3/s 0,2 0,5 0,6 0,6 

 
 Flommodellering 

Ved hjelp av det hydrauliske modelleringsprogrammet HEC RAS er det kjørt en to-
dimensjonal modellering av et flomforløp i Fjellbekken (Brunner 2016). Den modellerte 
vannføringen tilsvarer en 200-årsflom med klimapåslag (Q200, klima vist i tabell 1). Dette 
er en økning på 20% sammenlignet med en 200-årsflom i dagens klima. Vannføringen 
er holdt konstant over en viss periode for å få en tilnærmet stasjonær tilstand. Dette vil 
ikke være tilfelle i en flomsituasjon i en så liten bekk, så man kan anta at dette gir et mer 
konservativt resultat. Ruhetstallet Mannings n som definerer hvor stor motstand vannet 
har for å strømme over underlaget er satt til 0,6 i modelleringen. Dette er også antatt å 
være noe konservativt.  
 
Fra figur 2 fremkommer modellert vanndyp ved en 200-årsflom med klimapåslag. Det 
er benyttet laserdata – terrengmodell med 0,25 x 0,25 oppløsning Her kan man se at 
vannet stort sett holder seg i elveløpet og påvirker ikke de omkringliggende hytte-
tomtene. Vanndypet er forholdsvis lavt og overstiger ikke 0,5 m, utenom enkelte små 
steder nedstrøms utbyggingsområdet. Også dette er antatt noe konservativt fordi bunnen 
av bekk kan være dårlig representert i laserdata. 
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Figur 2 Kart som viser modellert vanndyp ved en 200-årsflom med klimapåslag. Vanndyp som 
overstiger 0,5 m oppstår et lite sted nedstrøms utbyggingsområdet og er ikke synlig i dette 
kartet. 

 
Figur 3 viser modellert vannhastighet ved en 200-årsflom med klimapåslag. I 
Fjellbekken vil det i en flomsituasjon oppstå høye vannhastigheter forårsaket av det 
bratte terrenget. Det er derfor viktig at dette blir tatt høyde for når støttefyllinger og 
veger skal konstrueres. Disse må kunne motstå vannhastigheter over 2,5 m/s. 
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Figur 3 Kart som viser modellert vannhastighet ved en 200-årsflom med klimapåslag. 

 
 Dimensjonering av stikkrenner 

Det er planlagt å krysse Fjellbekken to steder med veg (figur 1). Grunnet de høye vann-
hastighetene er det viktig å konstruere disse på en slik måte at vannet ikke kan grave i 
selve fyllingen. Da kan vannet finne andre veger gjennom fyllmassene enn gjennom 
stikkrennen. I verste fall kan dette føre til at vegen glir ut. Den vanligste måten å løse 
dette på er å konstruere vingemurer i betong som leder vannet inn mot stikkrennen, 
alternativt å legge vinger med stor stein som ledemur.  
 
Selve stikkrennen bør konstrueres slik at den er selvrensende. Dette vil gjøre at sand og 
eventuelt annet drivgods vil bli skylt gjennom røret ved høy vannføring. I praksis betyr 
dette at helningen til røret bør overstige 6 ‰.  
 
Mannings formel for rørkapasitet er benyttet til å dimensjonere stikkrenner i dette 
prosjektet (Fergus, Hoseth, og Sæterbø 2010). Fra tabell 2 fremkommer beregnet 
kapasitet for rør med gitte diametere. Her kan man se at effekten av å øke helningen på 
røret er forholdsvis stor. På bakgrunn av dette anbefales det å bruke to rør på 600 mm, 
hvor det ene ligger litt høyere enn det andre, med en helning på minimum 6 ‰. På denne 
måten vil man redusere muligheten for at begge rørene blir tettet av drivgods. I tillegg 
vil problemet med iskjøving reduseres. Ved utløpet til rørene må elvebunnen erosjons-
sikres. 
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200-års vannføring beregnet med klimapåslag (representerer et fremtidig klima i år 
2100) er en stor vannføring. Det er derfor en fordel å tenke at vegen bør ligge som et 
lavpunkt, slik at det ved en eventuell blokkering så vil vann renne over vegen, uten å 
følge denne. 
 
Tabell 2 Beregnet vannkapasitet for rør med gitte diametere og egenskaper. 

Rørdiameter 
(mm) 

Helning (‰) Mannings n Fyllingsgrad 
(%) 

Kapasitet 
(m3/s) 

600 4 0,02 95 0,27 
600 6 0,02 95 0,32 
800 4 0,02 95 0,58 
800 6 0,02 95 0,72 

 
 
 Konklusjon 

På bakgrunn av modellert flomforløp konkluderes det med at hyttetomtene i det aktuelle 
utbyggingsområdet ikke blir påvirket av en 200-årsflom med klimapåslag. Plasseringen 
av hyttetomtene oppfyller derfor kravene stilt til sikkerhetsklasse F2 i TEK 17. 
 
Grunnet høye vannhastigheter er det derimot viktig å se til at støttefyllinger og veg-
fyllinger er tilstrekkelig sikret mot erosjon.  
 
For å kunne ta unna vannmengdene ved en flom anbefales det å legge to 600 mm rør i 
to nivåer gjennom hver vegfylling. Dette vil redusere mulighet for blokkering og holde 
et rør mer fritt ved iskjøving. For å unngå erosjon i vegfylling anbefales det å bygge 
vingemur som styrer vannet inn mot stikkrennene. Utløpet til kulvertene må også 
erosjonssikres. 
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